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OBECNÍ ÚŘAD VĚTRUŠICE Adresa: Obecní úřad, Vltavská 14, Větrušice, 250 67 Klecany 
IČO: 24 09 74; Bank. účet: 8929-201/0100 
Kontakty: 220 941 265, 220 940 507, 604 273 716, ww;w.vetrusice.cz, obec@vetrusice.cz, podatelna@vetrusice.cz  
STAROSTA; MÍSTOSTAROSTA:  Petra Šefčíková; Ing. Petr Havlík 

Členové OZ:                                         Ing. Michael Buchar, Filip Damek, Ing.  Jana Růžičková, Karel Špírek, Adéla Trochtová 

KONKAKT PRO VAŠE PŘIPOMÍNKY A PŘÍSPĚVKY DO ZPRAVODAJE: 
Adresa:  OÚ Větrušice, Vltavská 14, Praha – východ, 25067 
Tel.:   220 941 265 (OÚ), 604 273 716 (OÚ), 220 940 984, 602 645 552 (E. Jarošová) 
E-mail:   OÚ - obec@vetrusice.cz, Eva Jarošová - jarosova74@seznam.cz 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

OBECNÍ ÚŘAD NA VĚDOMÍ DÁVÁ… níže naleznete informace ze zasedání zastupitelstva 
 
 

POČET ZASTUPITELŮ BUDE OPĚT SEDM 
 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 25. 4. 2022, poř. číslo 4/2022  
 

OZ stanovilo počet členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026 na počet sedm.  
OZ neschválilo žádost pan XY o prodloužení data připojení k obecní kanalizaci  
OZ souhlasí s bezúplatným převodem pozemků 200/3 a 200/4 od UZSVM. 
OZ souhlasí s Dohodou o vypořádání pozemků mezí obcí a Kapitulou sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. 
 

 

ZMĚNA Č. 1 ÚP VĚTRUŠICE BYLA VYDÁNA 
 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 23. 5. 2022, poř. číslo 5/2022  
 

OZ schválilo dodatek č. 4 na akci Kanalizace a ČOV. Změna ceny díla z 65.089.592,14 Kč na 
65.030.762,86 Kč. 
OZ schválilo věcné břemeno kanalizační sítě a revizní šachty na pozemku 145/13 za úplatu 1.680 Kč 
OZ schválilo věcné břemeno plynovodu a plynovodní přípojky na pozemku 205/2 a 205/3 za úplatu 
1.630 Kč 
OZ schválilo návrh kupní smlouvy na prodej plynovodu společnosti Pražská plynárenská distribuce, ve 
výši 89.000 Kč.  
OZ vydalo změnu č. 1 územního plánu Větrušice. 
OZ schválilo nabídku společnosti Metrolux na vypracování projektu včetně rozpočtu na Rekonstrukci 
veřejného osvětlení ve výši 130.000 Kč. 
OZ schválilo podání žádosti o dotaci MPO, výzva č. 1 na rekonstrukci veřejného osvětlení. 
OZ schválilo odkup povrchu komunikace na pozemku 211/1 od ZD Klecany za cenu 14.000 Kč. 
OZ schválilo zpracování změny v pasportu komunikací. 
OZ schválilo podání žádosti o dotaci na výsadbu stromů prostřednictvím společnosti Natura verde, 
s.r.o., bezúplatně. 
 

 

OHLAŠOVNY POŽÁRU: 
Požární jednotka JSDH Husinec – Řež 
724 093 521 
Obecní úřad Husinec 220 940 309 
                 

 

NA PŘÍPRAVĚ TOHOTO ČÍSLA SE PODÍLELI: E. Jarošová, J. Čáhová, F. Damek, H. Koutská 

Registrační číslo Ministerstva kultury: MK ČR E 13475 
Vydává Obec Větrušice (IČO – 24 09 74) 
Periodický tisk územního samosprávního celku 
Periodicita: občasník 
Datum vydání: 20. 9. 2022 
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DOTACE  - REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 
 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 20. 6. 2022, poř. číslo 6/2022  
 

OZ schválilo závěrečný účet za rok 2021 a zprávu auditora – audit byl bez výhrad. 
OZ schválilo věcné břemeno kanalizační sítě a revizní šachty na pozemku 12/1 bezúplatně. 
OZ schválilo věcné břemeno kanalizační sítě a revizní šachty na pozemku 149/6 za úplatu 1.835 Kč 
OZ schválilo záměr pronajmout část pozemku 145/16 v rozsahu 10 m2 a zveřejnění záměru vyvěšením 
na úřední desce. 
OZ schválilo nájem části pozemku 145/16 v rozsahu 10 m2 ve výši 500 kč/měsíc s výpovědní lhůtou  
1 měsíc. 
OZ neschválilo záměr prodat část pozemku 145/13 v rozsahu 62 m2. 
OZ schválilo podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu obnovy venkova 2021-2024 na akci 
Rekonstrukce veřejného osvětlení. 
OZ schválilo rozpočtové opatření č. 5. 
OZ schválilo navýšení ceny rekonstrukce VO o 206.113,93 Kč mezi obcí a společností RAISA. 
 

SCHVÁLEN PRODEJ OBECNÍHO POZEMKU 
 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 15. 8. 2022, poř. číslo 7/2022  
 

OZ revokovalo část usnesení 2/1/22, a souhlasí s postoupením nabídky MAS nad Prahou Ing. Ivě 
Cucové. 
OZ schválilo věcné břemeno zemní kabelové vedení za úhradu ve výši 2000 kč.  
OZ revokovalo usnesení 7/6/22 v plném rozsahu. 
OZ schválilo záměr prodat část pozemku 207/1 v rozsahu 62 m2 a zveřejnění záměru na úřední desce 
dle platných předpisů. 
OZ revokovalo usnesení 3/3/21 v plném rozsahu. 
OZ schválilo záměr prodat část pozemku 145/16 v rozsahu 40 m2 a zveřejnění záměru na úřední desce 
dle platných předpisů. 
OZ schválilo věcné břemeno vodovodní přípojky za úplatu dle metodiky. 
OZ schválilo projektovou dokumentaci na vybudování vodovodní přípojky k č.p. 86. 
OZ schválilo návrh darovací smlouvy na veřejné osvětlení v lokalitě sever mezi obcí a Ing. Grošovou 
OZ schválilo projekty soukromých stavebníků 
 

POSLEDNÍ ZASEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ZASTUPITELSTVA 
 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 12. 9. 2022, poř. číslo 8/2022  
 

OZ schválilo rozpočtové opatření Č 7  
OZ schválilo prodej části pozemku 207/1 o výměře 62 m2  
OZ schválilo prodej části pozemku 145/16 o výměře 40 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompletní výpisy a zápisy z usnesení  
obecního zastupitelstva naleznete na www.vetrusice.cz 
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DŮLEŽITÉ INFORMACE  
 

VÝSLEDKY VOLEC DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
Volby do zastupitelstev obcí konané 23. 9. - 24. 9. 2022 - OBEC VĚTRUŠICE 

 

Zvolení zastupitelé: 

 
 

Náhradníci: 

 
 

SLUŽBY SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA   
 

Vážení občané, pokud potřebujete pomoci v tíživé sociální situaci, můžete kontaktovat sociálního 
pracovníka města Klecany Bc. Jakuba Sobotku, e-mail: socialnipracovnik-klecany@seznam.cz,  
tel: +420 603 860 518. Pro pomoc s řešením rostoucích nákladů na energie lze využít Příspěvek na 
bydlení, popř. Doplatek na bydlení. Zjednodušeně platí, že nárok má každá domácnost, jejíž měsíční 
náklady na bydlení jsou vyšší než třetina čistého měsíčního příjmu a zároveň je tato třetina příjmu nižší 
než aktuálně platné normativní náklady na bydlení. 
Do nákladů se započítává nájemné, platby za energie, vodné, stočné, za uhlí, odvoz odpadů, v bytových 
domech platby za společné prostory a vybavení. Jako měsíční náklady se počítá průměr za čtvrtletí (nyní 
se započítají i nedoplatky a přeplatky z vyúčtování). 
Do příjmu domácnosti se počítají všechny čisté příjmy jejích členů včetně přídavků na dítě  
a rodičovského příspěvku. Součet se vynásobí koeficientem 0,3. Vzniklá třetina příjmů se porovnává  
s náklady na bydlení a normativními náklady. 
 

CENOVÁ NABÍDKA PRO ZAJIŠTĚNÍ SVOZU BIO ODPADU 
Kdo má zájem o svoz 
bioodpadu, kontaktujte 
OÚ ve Větrušicích. 
 

FCC Česká republika, s.r.o., www.fcc-group.cz 

http://www.fcc-group.cz/


Větrušický zpravodaj  www.vetrusice.cz 

5 

 

FOTBAL - AKTUÁLNĚ 
 

PŘEHLED FOTBALOVÝCH ZÁPASŮ TJ SOKOL VĚTRUŠICE 
                    

TJ SOKOL VĚTRUŠICE - TERMÍNY ZÁPASŮ – PODZIM 2022 – 4. třída 
 

1. kolo Neděle 21. 8. 2022 17:00 TJ Záryby B - Sokol Větrušice 1 : 1 

2. kolo Neděle 28. 8. 2022 17:00 Sokol Větrušice - Slavoj Lázně Toušeň 2 : 0 

3. kolo Neděle 4. 9. 2022 17:00 SK Husinec - Řež - Sokol Větrušice  0 : 1 

4. kolo Neděle 11. 9. 2022 17:00 Sokol Větrušice - AFK Nehvizdy B 2 : 1 

5. kolo Neděle 18. 9. 2022 16:30 1. FC Líbeznice B - Sokol Větrušice 1 : 4 

6. kolo Neděle 25. 9. 2022 16:30 Sokol Větrušice - Spartak Čelákovice 3 : 2 

7. kolo Neděle 2. 10. 2022 16:00 SKK Hovorčovice B - Sokol Větrušice  2 : 0 

8. kolo Neděle 9. 10. 2022 16:00 Svornost Brázdim - Sokol Větrušice   

9. kolo Neděle 16. 10. 2022 15:30 Sokol Větrušice - Sokol Vodochody   

10. kolo Sobota 22. 10. 2022 15:30 Sokol Dřevčice - Sokol Větrušice   

11. kolo Neděle 30. 10. 2022 14:30 Sokol Větrušice - Sokol Nová Ves   
 

 

Sledujte náš fotbalový tým také na  www.facebook.com/sokolvetrusice 
 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
 
 

       

   Vítáme mezi sebe  
   Eliáše Ericha Hrubého a Vojtěcha Velíška, 
   kteří se narodili v květnu 2022. 
   Přejeme jim v životě hodně pohody, lásky a zdraví! 
 

 

 
Tichou vzpomínku věnujeme paní Marii Baškové,  
která zemřela v červenci 2022. 
 
 
 
 

 
 

Blahopřejeme našim jubilantům, kteří nedávno oslavili nebo brzy oslaví svá životní 

jubilea:    Anna Štrosová 
Tomáš Podoba  
Eva Majerová  
Bohumila Maternová  
Mária Vocásková 

 

http://www.facebook.com/sokolvetrusice
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NĚCO Z HISTORIE 
 
 
 

 

 PAMĚTNÍ DESKA BYLA ODHALENA  
    

Dne 8. 5. 2022 jsme odhalili spolu s přítomnými občany a zastupiteli obce pamětní destičku rodině 
Neumannových z čísla 12, která byla před 80 ti lety odvlečena nacisty do koncentračního tábora, kde 
zahynula (viz minulé číslo Větrušáku) a položili k pomníku padlých na návsi květiny. Praneteř paní 
Neumannové z č. 12, paní RNDr. Věra Trnková, se tehdy nemohla osobně pietního aktu zúčastnit, 
oslovila však s velkým poděkováním za cedulku naše občany dopisem, kde mj. píše: „…Po 2. světové 
válce se již naši příbuzní nesešli. Mluvilo se o spoustě lidí, po kterých nezbyly ani fotografie. Odešli na 
smrt do koncentračních táborů stejně jako ti z domu č. 12. Se zavazadlem, které byli schopni unést.  
A i to zavazadlo jim vzali, a posléze i holý život. Opravdu holý, protože než je po 60 svlékli do naha, aby 
se je dalo lépe směstnat, nacpali je do speciálně zkonstruovaných vozů, a pak je během několika minut 
otrávili výfukovým plynem. Vozy měly i rampu, s které mrtvoly vysypali do hromadných hrobů. Ušetřilo 
se za munici, nebo za další transport. Izbica, Rejowiec, Chelmno, Minsk, Mogilev. To jsou namátkově 
místa, kde tito lidé hrůzně skončili… Na statku s rodinou Neumannových z Větrušic, číslo 12, žili a 
pracovali jeden čas bratři otce zmíněné rodiny - Karel, Rudolf a Josef. Ti všichni měli také své rodiny, malé 
děti. Všichni zahynuli. Ale i ostatní naši příbuzní i jejich rodiny zmizeli. Vrátil se můj otec. Těch zmizelých 

jsem se prostě nedopočítala. Po válce zbyla jen jména. My, děti narozené těm málo 
přeživším, jsme si nedovedly představit zhola nic. Nebyly babičky, nebyli dědečkové, 
ale ani tety a strýcové a jejich před válkou narozené děti. Děkuji z celého srdce obci 
Větrušice za vzpomínku na tragickou cestu bez návratu rodiny Neumannových… 
Děkuji za tu pamětní destičku.“ 
Poznámka kronikářky: paní RNDr. Věra Trnková, žijící v zahraničí, navštívila naši 
obec koncem prázdnin a spolu se mnou se poklonila památce svých zmizelých 
příbuzných u pamětní cedulky na č. 12, obec si prohlédla a s povděkem za místní 
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krásu našich skal a strání nad Vltavou se na Velkém vrchu, kde zrovna bohatě kvetly a voněly naše 
vřesy, zahleděla mlčky do dálky … Jen cesta na Velký vrch byla pro ni složitá a nepochopitelná. Původní 
vyšlapaná polní cesta je zorána a vysoce hustě zaplevelena, stejně jako hektary s vysazenými novými 
višničkami v sadech. Na její dotaz s údivem povytaženým obočím – A to nikomu nevadí? jsem neuměla 
odpovědět… 

Pro ty, kteří na odhalení pamětní desky nemohli být, zde uvádím několik slov z našeho setkání 8. 5.:  
„Podařilo se mi z archivů a našich kronik zmapovat následnou historii opuštěného statku s obytným 
domem č. 12 po deportaci Neumannových do koncentračního tábora Terezín a posléze do polského 
Sobiboru, kde zahynuli a další hrůzy 2. světové války v naší obci.  
Co vím o Neumannových poté, co byli odvlečeni: jejich majetek - zemědělskou usedlost č. 12 a pole do 
10 hektarů a příslušenství a další obytný domek č. 87 zabrala Německá správa a v roce 1943 na prázdné 
vypleněné hospodářství dosadila Josefa Řípu, rolníka ze Kbel. Veškeré potřeby pro hospodaření včetně 
dobytka si přivezl vlastní a po válce 1. 11. 1945 v době nařízeného vystěhování k sobě zpět do Kbel si 
vše opět odvezl. V roce 1945 ještě nebylo stoprocentně známo, zda někdo z rodiny Neumannů válku 
přece jen přežil, případně kdo statek zdědí. Po marných dotazech větrušického místního národního 
výboru u Okresního národního výboru a na ministerstvu zemědělství, jak naložit s usedlostí č. 12, převzal 
po Josefu Řípovi   národní správce Jaroslav Beránek z č. 5 k obhospodařování č. 12, a to na výzvu 
Místního národního výboru Větrušice hlavně z toho důvodu, aby byla pole obdělávána. Nastěhoval se 
do prázdných a polozbořených budov a veškerý inventář, který nutně potřeboval si musel opatřit sám.  
Zásoby krmiv, obilí, hnojiv atd. na statku vůbec nebyly. Dům č. 12 měl 4 obytné místnosti, 2 z toho 
neobyvatelné. Po válce se MNV Větrušice ozvalo několik věřitelů Karla Neumanna, který jim dlužil na 
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předválečných půjčkách a v Občanské záložně v Kralupech měl Karel Neumann pohledávku dokonce 390 
tisíc korun. V roce 1947 byli všichni Neumannovi soudem úředně prohlášeni za mrtvé a dne 15. 7. 1947 
byl majetek Neumannových předán do Národní správy majetkových podstat v Praze, s níž Jaroslav 
Beránek téhož dne uzavřel na č. 12 pachtovní smlouvu. Od března 1950 Fond národní obnovy usedlost 
č. 12 i s polnostmi a zahradami ve výměře 8,15 ha přiřkl do správy Místnímu národnímu výboru 
Větrušice. V roce 1951 byl adaptován vepřinec v č. 12 a převeden do něj vepřový dobytek právě 
založeného JZD a v obytném domě hodně poničeného mělo i první úřadovnu vedení JZD Větrušice, 
později v domě přijala na čas nouzové bydlení i paní Strakatá. MNV Větrušice se tedy stal 
pouze správcem majetku po Neumannových, který mu byl svěřen k plnění společenského poslání  
a vlastnictví zůstalo zřizovateli, v tomto případě státu. 
MNV a brigádníci z řad občanů č. 12 několikrát pracně rekonstruovali, v roce 1957 z druhé strany budovy 
byly vybudovány garáže a nocležna pro řidiče a průvodčí ČSAD, téhož roku ošetřovna Červeného kříže a 
zbourány staré ohradní zdi, za nimiž se dříve pásly ovce. 
V r. 1960 naši občané brigádně rozbourali přilehlé chlévy patřící č. 12 a v jejich místě vznikla 
samoobsluha Jednoty, dnes zde sídlí provozovna NOANO. 
Dva roky poté si v domě č. 12 zřídily větrušické ženy v přízemí 
mandl. O rok později byla dokončena další adaptace a MNV zde měl 
nově úřadovnu, téhož roku sem byla přemístěna z č. 14 i obecní 
knihovna.  
Od r. 1980 několik let naše Osvětová beseda promítala v podkroví 
filmy v sobotu odpoledne pro děti a večer pro dospělé. 1987 - 
proběhla další rekonstrukce a přístavba zasedací síně v č. 12 
z investic MNV. 
Od r. 2001 zde dostal prostory pro svou činnost Klubíček, který 
tento prostor využíval pro výtvarný kroužek a další akce. Klubíček 
vedla skoro 20 let paní Eva Jarošová s dalšími dobrovolnicemi. Za 
starostování paní Soni Zádové a díky oceňovanému společenskému 
vyžití větrušických dětí v Klubíčku, se po dlouhých letech a 
dožadování podařilo v roce 2009 získat číslo popisné 12 do majetku 
obce. To umožnilo nastartovat novou historii tohoto čísla 
popisného, kde působí již několik let k radosti dětí i rodičů po velké 
nákladné celkové rekonstrukci naše dětská skupina Větříček. 
Neumannovi vlastnili i číslo popisné 87, vedle stodoly. O něm jsem 
se dočetla v zápisech obce, že bylo pronajato k bydlení manželům 
Ptáčkovým, kteří domek na vlastní náklady zrekonstruovali neb byl 
neobyvatelný a doložili všechny účty a domek jim byl prodán. Poté 
ho od nich odkoupili manželé Vilímovi. Neumannovi byli vlastníky, jak vyplývá z jednoho dokumentu,  
i jakéhosi domku č. 96, ale byl po válce zřejmě zbořen a toto číslo později v polovině sedmdesátých let 
bylo přiděleno bytovce na hřišti. 
Hrůzy 2. světové války neprožili jen Neumannovi, vyvražděni Němci v roce 1942 (viz minulé číslo 
Větrušáku). Hned druhý den po okupaci Německem, 16. 3. 1939 zatklo k výslechům gestapo čelné 
činovníky KSČ v naší obci – Josefa Burdu z č. 94, Františka Kabourka z č. 45, Ladislava Šarbocha z č. 79, 
Josefa Šubrta staršího a prohledalo jim byty. Koncem září 1942 Němci začali stavět letiště v Klecanech, 
přibližně od silnice do Klecan až do míst dnešního Aholdu, a tak se část německé posádky natrvalo 
usadila i ve Větrušicích v laboratoři Jana Zapotila a v hospodě pana Josefa Zikmunda, a to až do poloviny 
dubna 1945. Pan Adolf Hořánek z č. 89 byl gestapem zatčen v roce 1943 a vrátil se s podlomeným 
zdravím po třech měsících z Terezína. V březnu roku 1944 byl gestapem zatčen i pan František Kabourek 
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z č. 45 a odsouzen k trestu smrti, odvezen do Drážďan, kde se mu podařilo při bombardování města 
uprchnout a do konce války se skrýval v obci. Téhož roku musela místní mládež, zejména hoši, odjet na 
nucené práce do Německa. Smutný osud postihl pana Jana Topiče z č. 98, 10. 2. 1944 byl na Pankráci 
nacisty popraven za velezradu protektorátní říše. Němci od ledna 1945 převáželi vězně  
z jednoho koncentračního tábora do druhého takzvanými transporty smrti i po železniční trati na 
druhém břehu Vltavy pod našimi skalami. V jednom z těchto nákladních vagónů přeplněném 
namačkanými vězni bez jídla a pití, skončil i větrušický rodák Jaroslav Vocásek z č. 30, oženěný do č. 48, 
kterého se železničářům podařilo osvobodit z vlakového transportu smrti v zastávce Kralupy na počátku 
roku 1945.  Přistavili na vedlejší kolej k vlaku parní lokomotivu, která zprudka vypustila páru a v té 
ohromné zraku nepropustné mlze otevřeli nikým neviděni zvenku vězňům vagón. Utéct se podařilo  
i dalším. O Bílé sobotě roku 1945 stále sílily nálety spojenců na Prahu a letecké souboje se okrajově 
dotkly i Větrušic. V březnu se u Větrušic zřítila dvě německá letadla, první poblíž do stráně a druhé do 
pole, nedaleko hájovny č. 67. V dubnu se velký nálet opakoval, spojenci bombardovali letiště 
v Klecanech a německé stroje popadaly do okolí. Čtyři vězně, dva Francouze a dva Španěly, z dalšího 
transportu smrti, jimž se podařilo z vlaku uprchnout na zastávce Libčice, našli 23. 4. 1945 Větrušičtí 
v našich skalách, a rodiny Václava Vilíma a Josefa Vocáska z č. 74, Karla Luxíka z č. 36 se v utajení střídali 
v péči o ně. Další rodiny se vězňům skládali na jídlo a hospodyně jim střídavě posílaly vařené jídlo jako 
například paní Těšínská z č 47. Někteří naši občané také statečně v tajnosti v různých domluvených 
skrýších zásobovali jídlem ruské zajatce internované na Drastech, kteří museli pracovat na úpravě letiště 
mezi Odolenou Vodou a Vodochody, a po osvobození jich v počtu 46 ze Drast přivedli do obce a postarali 
se o ně, klecanský pan doktor Tyncl je chodil léčit. Při boji o Československý rozhlas v Praze v květnových 
dnech 1945 padl Václav Machačka z č. 80. Ve slavných květnových dnech naše ozbrojené větrušické 
hlídky zajali přes 60 ve skalách ukrytých Němců na úprku a následně je dopravili do sběrného tábora 
v Roztokách. Jeden německý voják kladl odpor se zbraní, proto byl na pěšině k přívozu zastřelen. 
To jsou jen střípečky z válečných dramatických událostí v naší obci, o nichž je v kronice obce popsáno 
mnoho stran a zejména i o bouřlivých revolučních květnových dnech roku 1945 v naší obci.  11. května 
byla odstraněna v ostré zatáčce u panské zahrady občany postavená barikáda z 5. května proti 
případným německým tankům kroužícím v těsném okolí a v pátek 12. 5. 1945 radostné vítání vojáků 
Rudé armády na návsi nebralo konce. 
V roce 1948 byl přebudován prvorepublikový pomník padlým v 1. světové válce do současné podoby  
a je věnován všem padlým za 1. i 2. světové války. Parčík pro pomník vznikl mezi číslem 1 panský dům  
a č. 2 hospodou v roce 1922 na místě bývalé louže, kterou hojně využívaly husy.  Prvorepublikový 
pomník padlým byl slavnostně odhalen 18. 8. 1935. V 1. světové válce bylo z obce odvedeno 76 mužů, 
12 padlo.“                     Informace zpracovala: Hana Koutská, kronikářka (vetrusickakronika@seznam.cz) 

 
 

Myslivecký spolek Zdiby - Klecany 
 

B A Ž A N T N I C E   H L U B O K Á 
 Každý jistě zná jihočeský architektonický skvost zámek Hluboká nad Vltavou, přestavěný v letech 1841 
- 1871 v novogotickém stylu (anglická tudorovská gotika). Původní hrad ani zámek vlastně nikdy nebyl 
určen jako lovecký, i když za posledních majitelů Schwarzenbergů sloužil jako základna pro každoroční 
pořádání tzv. hlubocké honební sezóny pro vybranou společnost. 
 Jako lovecký sloužil blízký zámek Ohrada, postavený v letech 1708 - 1713 pražským stavitelem Bayerem, 
a jehož stavebníkem byl hlubocký kníže Adam František Schwarzenberg. V roce 1842 založil, se 
souhlasem knížete, lesník Václav Špatný Lesní a lovecké muzeum, které soustředilo rozsáhlé sbírky  
a funguje ve značně rozšířené formě dodnes.  
V blízkosti výše uvedených historických staveb se nachází na břehu Munického rybníka Bažantnice 
Hluboká. Právě výhledy přes pozemky bažantnice a vodní hladinu na nádherný zámek umocňují lovecké 
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zážitky. Vlastní chov bažantů má v Jižních Čechách dlouholetou tradici. Je doloženo, že v roce 1554 Adam 
ze Šternberka poslal bažanty z konopišťského panství Vilémovi z Rožmberka, což můžeme považovat za 
počátek umělého chovu bažanta v Jižních Čechách. V roce 1685 povolal kníže Schwarzenberg 
křivoklátského bažantníka, aby vyhledal vhodné místo pro vybudování nové bažantnice. Po několika 
neúspěšných pokusech byla zbudována u rybníka Bezdrev bažantnice Borek, která je v provozu do 
současnosti, stejně tak jako druhá část bažantnice Hluboká s názvem Vltava. Celková výměra bažantnice 
je 600 ha.  
Odchov bažantí zvěře je praktikován voliérovým způsobem. Chovné hejno bažanta obecného čítá 1 000 
kusů v poměru 1 : 8 ve prospěch slepic a chovné hejno bažanta královského 250 kusů s poměrem 1 : 5 
ve prospěch slepic. Vlastní odchov začíná 
každodenním sběrem vajec, která jsou po 
určité době umístěna do plně 
automatizované líhně, která udržuje stálou 
teplotu s možností programování vlhkosti. 
Po vylíhnutí jsou kuřata umísťována po 500 
kusech do boxů s elektrickými kvočnami 
(infrazářiči), které udržují teplotu okolo 32 
stupňů Celsia. Po šesti až osmi týdnech jsou kuřata přemístěna z odchovny do venkovních voliér a 
následně pak vypuštěna volně do honitby. Pro úspěšný odchov je důležité vhodné přírodní prostředí 
s dostatkem zásypů, napajedel, krytů tvořených remízky, lesními porosty a mysliveckými krmnými 
políčky, na kterých se pěstuje kukuřice, topinambur, krmná kapusta a travní porosty. Tato políčka se 
rozkládají na ploše asi 30 ha a poskytují zvěři kryt a dostatek potravy. Dalším předpokladem je intenzivní 
tlumení srstnatých a pernatých predátorů, a to v rámci platné legislativy.  
Z celkové produkce je cca 4 000 kuřat odprodáno mysliveckým spolkům k zazvěřování jejich honiteb  
a cca 25 000 kusů bažantů je určeno pro vlastní komerční lov. Lovy v bažantnici jsou pořádány jak pro 
skupiny, tak individuální. Pro lovce je zajištěn veškerý servis včetně občerstvení a ubytování.  
                                                                                                                                                        Ing. Jindřich Trpák 
 

USKUTEČNĚNÉ AKCE V OBCI VĚTRUŠICE A OKOLÍ 
 

PAMĚTÍ DESKA ODHALENA 
Dne 8. 5. 2022 jsme odhalili pamětní destičku, jež připomíná smutnou událost z dob válečných, 
respektive 2. světové války, a sice odvlečení rodiny Neumannových (z Hlavní 12) do koncentračního 
tábora a jejich smrt. Dále byl položen věnec k pomníku padlým. Neměli bychom zapomínat na hrůznosti 
dob minulých, obzvláště v dnešní době. Děkuji především paní kronikářce Haně Koutské za zmapování 
historie rodiny Neumannů a celkově čísla popisného 12 a také za to, že práci kronikářky dělá opravdu 
skvěle a se zápalem a nadšením! (Více info v rubrice „Něco z historie“)                                         Filip Damek 
 

UPÁLILI JSME ČARODĚJNICI 
Letošní pálení čarodějnic (30. 4. 2022) proběhlo po letech opět na fotbalovém hřišti, což se projevilo na 
velmi hojné účasti občanů, za což jsem vskutku velmi rád! Děkuji. Akce začala drobným programem pro 
děti a pokračovala zažehnutím menšího ohně a upálením čarodějnice. Buřty pro děti byly zdarma. Další 
program zajistil Sokol Větrušice, kdy k večernímu posezení příjemně zahrála místní skupina Hop Rum. 
Lidé byli velmi spokojeni, pivo teklo proudem, taneční parket byl stále plný, počasí vyšlo ideální. Věřím, 
že akci si všichni užili. Snad nám to takto vyjde i v příštím roce. Za obec bych chtěl poděkovat především 
členům Sokola za přípravy a pomoc během akce (M. Jaroš, V. Pavlík, M. Buchar, J. Maleček, P. Vilím, M. 
Baňas, M. Šteiner a mnoha dalším), dále E. Máchové a A. Trochtové za přípravu programu pro děti a  
K. Máchové a K. Prokopovičové za přípravu čarodějnice.                                                                   Filip Damek 
 

 



Větrušický zpravodaj  www.vetrusice.cz 

11 

 

HARRY POTTER VE VĚTRUŠICÍCH 
11. 6. 2022 proběhl ve Větrušicích Čarodějnický dětský den ve stylu Harryho Pottera. Účast dětí, ale  
i dospělých, byla opravdu hojná. Na startu na dětské soutěžící čekal Moudrý klobouk, které děti zařadil 
do jednotlivých kolejí Bradavické školy čar a kouzel (Nebelvír, Zmijozel, Havraspár, Mrzimor). Poté děti 
dostaly na startu od Harryho Pottera kartičku ke splnění kouzelnických disciplín, mezi které patřil 
Famfrpál, míchání lektvarů, výroba kouzelnické hůlky a další. Děti také navštívil klaun a kouzelník, který 
si pro ně připravil na začátku hodinovou show. Poté se děti pustily do plnění kouzelnických disciplín a za 
odměnu si v Tajemné komnatě mohly po splnění všech úkolu vybrat nějakou tu odměnu. A jelikož počasí 
bylo vskutku krásné a horké, všem dětem přišlo vhod osvěžení od Husineckých hasičů, kteří pro ně 
vykouzlili pěnu a poté je také pěkně pokropili vodou. Jak osvěžující! Děti si mohly vyrobit i nádherné 
upomínkové předměty ve FIMO dílně. Všichni se mohli skvěle občerstvit ve stánku pana Kellnera, který 
měl vynikající langoše, trdelníky, ledovou tříšť, nápoje, popcorn, cukrovou vatu a také zmrzlinu, která na 
konci byla pro děti zdarma. Tímto bych chtěl poděkovat obecnímu úřadu Větrušice a jmenovitě  
E. Máchové, L. Špírkové, K. Chalupové, K. Špírkovi, V. Müllerové, D. Drozdovi, Z. Grabmüllerovi,  
V. Pavlíkovi, K. Prokopovičové, K. Máchové, M. Máchovi, E. Malcové a mnoha dalším, protože 
dobrovolníků bylo opravdu hodně, za což velmi děkuji. Děkuji také dobrovolným hasičům Husinec-Řež.  
Foto: K. Prokopovičová, K. Chalupová                Filip Damek 

   
 

   
 

 

PLÁNOVANÉ AKCE VE VĚTRUŠICÍCH 
 

 

15. 10.  Drakiáda ve Větrušicích na fotbalovém hřišti 

27. 11. Rozsvícení vánočního stromu ve Větrušicích  

 
 
 



Větrušický zpravodaj  www.vetrusice.cz 

12 

 

TIPY NA AKCE V OKOLÍ 
 

 
 

KLECANSKÉ LOUTKOVÉ DIVADLO HLEDÁ NOVÉ ČLENY 
  

 
Zdroj: Klecanský zpravodaj, www.klecany.knihovna.cz 

 


